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Характеристика дисциплiни за
: формащи навчання

денЕа заочна
ид дисциплlни про фесiЙно-орiентована
,foBa викладання, навчання та оцiнювання укратнська
агалъний обсяi кредитiв / годин 2160

lэ.рс ],':.,-i,'. 5
t0,

iлъкiсть змiстових модулiв з розподiлом:
ЯГ КРеДИТlВ;.,,,l-,т.,, :, - l., ::i, ;i:.]' :..1]l 1 2
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Аудиторнi :.i ,{i 16

ýrIолчльний ко ь 4

семестровий контролъ 6

,амостlина з4
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2" У{ета та завдання навчальноiдисциплiни.
h{ета.курсу - формувати.мотивацiйну, ко.гнiтивну та операцiйну складовi

x,сuToвHocTi сту.дg,g;iв ,до, _рЕаrl!зачii соцiальноi- роботи з особами, якi мають
;сихi,tнi вади м *ьходяться на облiку у психоневрологiчному диспансерi.

Завдання курсу:
i. Вивчення та аналiз змiсту соцiальноi роботи у психiатрii.

З. Аналiз та узагаJIънення досвiду соцiальноi роботи з особами, якi маюТЬ
iтсихiчiri вади та знахоцяться на облiку у психоневрологiчному диспансерi.

4. Ознайомjт.е,цня,з особ4ивостями соцiальноi роботи в психiатрiТ.

З" Резу.пьтати паЁЧflння за Дисциплiною.
{]iсля опанування курсу студенти мають володiти знання]rlu щодо:
о особливостей органiзацii роботи з особами, якi е психiчнохворими;
с сутностilдд,,iпр,цццишiF'щцiальнот роботи з особами, якi маютъ психiчнi

,'' ]i, '_ ir::, ,а . , . '
rзади та знаходяться на оолlку у психоневрологlчному дисIIансерl;

о змiсту, методiв та форм соцiалъноi роботи з особами, якi мають психiчнi
вади та знаходяться на облiку у психоневрологiчному диспансерi;

э ролi та функцiй Рiзних соцiальних iнституцiй у сферi соцiальноi роботи
З }' ПСИХlаТР11; ' ':l ,,1,,i"l1,'. . '','l_ 

_ ,, :.| : ,

' i ' )ристик соцiаль, --l, який реалlзу€о квалiфiкацiйних харliктеристик ооцiального працiвника
за.I]j]ання соцiальноi роботи з особами, якi мають психiчнi вади та знаходяться
r;;a об:iiку у психоневрологiчному диспансерi.

,i,



Пiд час практичних та семiнарських занятъ, самостiйноi роботи студенти
набувають умiння та навички:

э пл€tнування та органiзацiт соцiальнот роботи з особами, якi мають
гlсихiчнi вади та зн€lходяться на облiку у психоневрологiчному диспансерi;

. вибору та застосуваннrI адекватних та ефективних методiв та форм у
роботi з особами, якi м€Iютъ гlсихiчнi вади та зн€lходяться на облiку у
психоневрологlчному диспансер1;

. нzrлагодження взаемодii та партнерства з органiзацiями, що здiйснюютъ
соцiальну роботу з особами, якi м€lють психiчнi вади та зн€lходяться на облiку у
психоневрологiчному диспансерi;

о алrалiзу дiй фахiвцiв, що займаIоться соцiальною роботою з особами, якi
мають психiчнi вади та знаходятъся на облiку у шсихоневрологiчному
диспансерi, наданнrI рекомендаrдiй щодо оптимiзацii та модернiзацii такоi
дiяльностi.

ВiдповiдЕо до освiтньо-професiйноi програми 231.00.01 Соцiальна робота
(ОК 5. ОДФ. 03), пiсля закiнчення ошЕlнуванЕrl навчальноi дисциплiни
кСоцiа-гlьна робота в психiатрii>, студенти набувають загЕIпъних i фахових
компетенцiй та отриtvtytоть i демонструютъ програмнi результати навчання, що
наведенi у табл. 1.

Таблиця 1.

Компетенцii студента, який опанував дисциплiну
<Соцiальна робота в пcrociaTpii)

Шифр компетенцiТ Роз надбаноi компетенцiТ
зii-8
i загальнi компетеrrцiТ)

Зцатнiсть дiяти на
(мотивiв) згiдно
соцiаtьноi роботи

ocнoBi етичних мiркуванъ
з принципами деонтологii

.T\li1-iJ -l'.

чJt,. -- J

Фк*9

+}к - 1З

{факовi компетенцiТ)

,.Щотримання мор€rльних норм
принципiв у соцiальнiй роботi.
Здатнiсть до захисту, допомоги, пiдтримки прав
та iHTepeciB рiзних соцiальних груп населеннrI та
представництво Тх iHTepeciB у державних i
громадських установах.
Умiння та здатнiсть використовувати рiзнi
прийоми i засоби розв'язання соцiально-
психологiчних проблем отримувачiв послуг.
Володiння загаlrьними тераIIевтиIIними та
конкретними технологiями соцiальноi терапii
(трудова терапiя, терапiя самовихованням, арт-
терапiя, iгрова терапiя тощо).

та етичних

жнб

глрн 7

Вмiння аналiзувати характер
законодавчих aKTiB та iнших
документiв, якi реryлюють правовi

рiзних соцiалпьних сферах.
Використання технологiй соцiальноТ

i змiст
нормативних
вiдносини в

11.
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модуль I.
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l Т'ема 1.3
1
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Реабiлiтацiйна робота в

i ft4одчльний
Разом

Змiстовий модуль 2. Реалiзацiя завдань соцiалъноТ психiатрiТ в межах
пiдхо

] Х'ема 2.2. Громадськi

|допомоги
l Модулъний ко

Разом
, liiдготовка та проходженнrI
]контролЬнихýахоДtВ: 'l ' :: ", ' '-;

принципiв соцiальноТ роботи.
Вмiння розробляти, адаптувати й оптимаIIьно
;,'' ,' ., .

ЁКr."u.риqтgвувати тёхяологiТ еоцiалъноi_ роботи з
категорlями отримувачlв посJýт.

оргалiзацiТ,
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5" ýIрограма навчальноi дисциплiни

JIЕКLЦИШ ПЛАНИ
Змiстовий модуль I

Становлення та розвиток соцiа"тьноi роботи в психiатрii

ЛЕКI-ЦЯ 1.1. Соцi€lльна психiатрiя: теоретичний пiдхiд до визначеннrI та
змiсту поняття (2 год.)

Iсторiя розвитку соцiа-тlьноi допомоги психiчнохворим.
CyTHicTb поняття соцiальна психiатрiя, iT значеЕЕя та зв'язок iз соцiальною

роботою.
Теорiя та практика соцiальноТ психiатрii.

OcHoBHi поняття теми : соцiальна психiатрiя,психiчнохворi.

CEMIHAPCЬШ ЗАНrIТТЯ 1.1. Соцi€tJьна психiатрiя: теоретичний пiдхiд
до визначення та змiсту поняття 12 гол.)

ЛЕКЦШ 1.2. Особливостi роботи з психiчнохворими та ik найближчим
*:r,оченням (2 год.)

ГIсихiчнохворi як клiенти соцiальноТ роботи.
CcHoBHi натrрямки соцiальноi роботи у психiатрii.
PiBHi соцiа;rьноТ роботи в псш<iатрii.

OcHoBHi поняття теми: суспiльно спрямований вплив, бiопсихосоцiальна
модель, соцiотерапевтиtlне втруIанЕя, психосоцiальне втр)цання.

ПРАКТИЧШ ЗА}UIТТЯ 1.З. Реабiлiтацiйна робота в психiатрiТ (2 год.)

Змiстовий модуль II.
реа_гriзацiя завданъ соцiальнот психiатрii в межах мiжвiдомчого пiдходу

ЛЕКLЦЯ 2.1. Щержавнi уста}Iови, якi дiють у сферi психiатричноi допомоги.
Щержавнi установи, якi працюють iз психiчнохворими людьми.
Форми та методи роботи.
Взаемодiя держztвних установ при вирiшеннi питань психiчнохворих людей

та iх оточення.
OcHoBHi поняття теми: профiльний хворий, дiездатнiсть. законнi представники,
iнтеграцiя в соцiум.

CEMIHAPCЬKE ЗАНrIТТЯ 2.1. ,Щержавнi установи, якi дiють у сферi
гlсихiатричноТ допомоги. (2 год.)

лЕкI_ця 2.2.
дошомоги (2 год")

Громадськi органiзацiТ, якi дiють у сферi психiатричноi

Громадськi установи, що працюють iз психiчнохворими людьми.
Форми та методи роботи.



OcHoBHi понrIттЯ теми: профiльНий хворий, дiездатнiсть, законнi представники,
iнтеграцiя в соцiум.

прАктИtIнЕ зАнrIтТя 2.2. Громадськi органiзацiТ якi дiють у сферi
гiсихiатричноТ допомоги. (2 год.)

б. Контроль навчальних досягнень

б.1- Система оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

6-2. Завдацця для самостiйноТ роботlr та критерiТiТ оцiнювання.

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 2 2
Вiлвiдування семiнарсъких занять 1 1 1 1 1

_Цlдчiдуреццддр актич них з а ня ть 1 1 1 1 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi i0 1 10 1
l 10

Fобота на практичному заняттi 1 1 10 1 10
lЗиконанFIя завдаЕIъ для самостiйrноТ
ооботи

5 )J 15 2 10

*иконання модульноi роботи 25 1
I 25 1 25

Разом 64 59
|2з

Розрахунок **фiцiе""а
Максимально можJIива кiлькiсть ба.гliв: 12З.
Коефiцiент: 1,2З.
РОЗРахУнок балiв, отриманЙ студентом (приведення до вiдповiдностi,

де максимум - 100), здiйснюеться за формулоrо:
Х : 1 ,2З = Кiлькiсть ба,тiв - рейтинговий покzlзник успiшностi студента
(Де Х - Кiлькiсть баrriв, отриманих студентом протягом вивчення

курсу).

ЩЛЯ СамостiйноТ роботи студентаNd пропонуеться кiлька завданъ, що мають
гriлсумовувати знання, отриманi при вивченнi поточних тем курсу.

Теми, Що виносятъся дJuI самостiйноi роботи студентiв, безпосередньо
ПОв'язанi з матерiалом, який .вивчастъся на поточних занrIттях. Виконання
ЗаВДаНЬ самостiЙноТ роботи вимагае вiд студента глибокого володiння



MaTepiztлoм, отриманим пiд час rrоточних занrIтъ, розвивае вмiння самостiйно
дослiджувати проблему шшяхом пошуку й аналiзу спецiальноi лiтератури з

рiзних га_шузей знань, розвивае вмiння викJIадати та вiдстоювати власну точку
зору. Завданrrя сашrостiйноi роботи под€lються на пiдсумковому заняттi
вlдповiдного модуля.

Змiстовий модулъ I
Становлення та розвиток соцiальноi роботи в психiатрii

Завдання 1. Напишiть есе на тему: <<Революцiя поглядiв суспiльства на
проблему психiчнохворию> (5 балiв).

Поясненrrя: аналiз здiйсIшовати, починаючи з 1991 до теперirrпrьою часу.
Бажано гrроаналiзувати, як змirтовапося з€tконодавство УкраЪи щодо соцiального
з€lхисту пс,шriчнохворих осiб.

Вlд,lоги:
обсяг роботи: 4 - 5 друкованID( аркупiв (Times New Roman, 14, одинарний

iнтерва.п, tIoJuI : 2x2xLx|).
Критерii оцiнки:
озавдання виконано у повному обсязi q використанням додаткових

наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi
висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 баrriв.

сзавдання виконано у повному обсязi з використаншtм додаткових
наукових джерел iнформацiТ, проведений ана.чiз, зробленi висновки - 4 ба:ти.

озавдання виконано у повIIоN,I)/ обсязi з RикористаннrIм додаткових
наукових джерел iнформацii * 3 бали.

озавдання виконано, спираючись тilrъки на матерiали .пекцiт та ма€
*гllrсовий характер - 2 бали.

фзавдання виконано частково-- 1 бал.

Завдання 2. Пiдготуйте доповiдь на одну iз запропонованих тем (5 балiв):

- використан}ш класифiкацii психiчних поведiнкових розладiв (МКБ - 10)
Пояснення:
Вимоги:
Обсяг роботи: 5-6 друкованID( аркушiв (Times New Rоmап, 14, одинарний

iнтервал, пoJuI: 2x2xlx1_)
Критерii оцiнки:

.завдання викон€Iно у повному обсязi з використанIUIм додаткових
наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставлення законодавчоi



бжи, зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна
думкастудента-5 балiв

.завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 балц.

.завдання виконано у повному обсязi з використЕtнням додаткових
llаукOвих джерел iнформачii - 3 бали.

.завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцii та мае
описовий характер - 2 баsм.

сзавдання викоЕаIIо частково - 1 бал.

Завдання З. Заповнити таблицю <<Концегrцiя розвитку охорони психiчного
здоров'я в YKpaiHi на перiод до 2C8а року. Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд27 грудня 2017 р. JФ 1018-р. (5 балiв):

OcHoBHi положення Значетrня для захисту прав психiчнохворих людей

Завдання 1. Заповнити таблицю <<ОрганiзацiТ та устаIIови м. Киева, що надаIоть
iIослуги психiчнохворим та ik найближчоNd). оточенню) (5 балiв):

КритерiТ оцiнки:
.завдання виконано у повному обсязi з використанIuIм - 5 балiв;
озавдання викончtно на75Yо - 4 бали;
озавдання виконЕlно на5OYо - 3 бали;
. завдання виконано на 3а% - 2 бали.
.завдання виконано частково та невчасно - 1 бал.

Завдання 2. Складiть програму соцiально-психологiчноi пiдтримки осiб, ЯКi

мають психiчнi вади (5 балiв).

КритерiТ оцiнки:
эзавдання виконано у lloBнoMy обсязi з використаннjIм -- 5 бапiв,
tзавдання виконано на75Yо - 4 бuм;
езавдання виконано на 50% - З бали
с завдання виконано на З0%-2 бали.
озавдання виконано частково та невчасно - 1 бал.

Змiстоврiй модуль II.
Реа_пiзацiя завдань соцiалъноi психiатрiТ в межах мiжвiдомчого пiдходу

ldазва
с.Fгаrriзацii,

Щержавна/н
едержавна

Щiльова група OcHoBHi нагIрямки
дiяльностi



Пояснення. Структура проIрами: пояснюв€lJIъна записка, хiд реалiзацiТ з
кOнкретними заходами; результат, який передбачено отримати пiсля реалiзацii
ilрограми, можливi ризики та способи Тх подолання; висновки.

MorKHa обрати будь-яку групу засуджених (наприклад: xBopi туберкульозом
або злiснi порушники режиму утримання тощо).

Вимоги:
Обсяг роботи: 5-8 друкованIо( аркушiв (Times New Rоmап, 14, одинарний

iнтервал, поJuI: 2r2x|x|).
Критерii оцiнки:

озавдання виконано у повному обсязi з використанIutм додаткових
наукових джерел iнформацiТ, проведениЙ аналiз, спiвставленнrl, зробленi
висноВки, наведенi приклади з життя, в HaJIBHocTi особистiсна думка студента -
5 балiв.

.завдання виконано у повному обсязi з використаннrtм додаткових
наукових джерел iнформацii, проведениЙ аналiз, спiвставленнrl, зробленi
висновки - 4 бали.

.завданшI виконано у повному обсязi з використанIuIм додаткових
наукових джерел iнформацii - 3 бали.

.завдання виконано, спир€tючись тiльки на матерiали лекцii-2 бали.

.завдання виконЕIно частково - 1 бал.

S"З. Форми проведення модульного коптролю та критерii оrцiнювання.

Модульний контроль знань сryдентiв здiйснюетъся пiсля завершенЕя
вивчення навч€tпъного матерiагу мод/JuI дисциплiни. Виконання модульноi
роботи вiдбуваетъся в тестовому режимi з використанням роздрукованих
завдань. Завдання розподiляються за piBHeM складностi:

.проста вiдповiдь (таю) чи <<Hi>> - 0,5 балiв;

.вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
сзавдання, якi потребуютъ :tнaнb визначень, або пOв'язаних з заповненняi\4

,габлиць - 1,5 бали;
*творчi завдання -2 балц.
Зага-rьна кiлькiсть питань у сiдноlч{у BapiaHTi розподiляеться так:
ýIlr{танitя, ц{о передбачають просту вiдповiдь ((так)> чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв:

* Sали;
епитаннl{, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

fiа-,l :8 балiв;
.завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненняп4

таблиць - б х 1,5 бали : 9 балiв;
отворчi завдання -2х2 балц:4 бали"
В залежностi вiд спрямOваностi модуля (теоретичний або практичний)

кiлькiсть питань за piBHeM складнсстi може змiнюватися, аflе загапьна кiлькiсть
балiв у cyMi повинна складати 25.



критерll

Не передбачений навч€Lпьнил{ планом.

б.5. Орiентовний перелiк пштань для семестрового контролю.
ВиЗначення понrIття <<соцiальна психiатрiя>>, Ti значення та зв'язок iз

соцiальною роботою.
Iсторiя розвитку соцiалъноТ допомоги психiчнохворим.
Революцiя поглядiв суспiльства на uроблему психiчнохворих.
Особливостi надання психологiчноi допомоги в УкраiЪi.
НОРматиВно-правова база в галрi соцiального захисlу психiчнохворих

осiб.
Види та особливостi психiатричних розладiв.
Психiчнохворi як клiенти соцiальноi роботи.
PiBHi соцiальноi роботи в психiатрii.
OcHoBHi напрямки соцiальноi роботи у психiатрiI.
Особливостi соцiальних ризикiв, яким пiддаються психiчнохворi особи.
Соцiальний портрет психiчнохворого.
Форми i методи психосоцiшlьноi реабiлiтацii.
громадськi установи, якi црацюють iз психiчнохворими людьми.
,Щержавнi установи, якi ,rрuцо-rь iз психiчнохворими Jrюдьми.
ВЗаСмоДiя державних закладiв та установ iз громадськими органiзацiями

при вирiшеннi питань психiчнохворих людей та ik оточеннlI.
Види реабiлiтацiТ осiб з психiчною недостатнiстю.
Напрямки психореабiлiтаlцii осiб з психiчною недостатнiстю.
ПРинципи психосоцiальноi реабiлiтацii осiб з психiчною недостатнiстю.
КОНСУлътУВання та пiдтримуюча терапiя осiб з психiчною недостатнiстю.

б.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90
Дуже добре

, - - _--Доб!9___
82-в9
75-8 t

. Задовiльно

_ _ __ _Дggfgr""о
69-74
бO-б8

НезадовiлънФ 0-59
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8. Рекомендованiджерела

0сновна (базова):

<<Концепцiя розвитку охорони психiчного здоров'я в УкраiЪi на перiод до
2аЗ0 року>). РозпорядженнrI Кабiнету MiHicTpiB Украiни
ьiд27 грудня 201-7 р.N9 1018-р.

Закон Украiни <Про гrсихiчне здоров'я>>.

Менделевrтч В.Д. Психиатрическая пропедевтика: руководство l
В.Щ. Менделевич. - 5-е изл., перераб. и доп. - Москва: ГЭО'ТАР-Медиа, 20|4. -
с.3з6-4\2.

Позалiкарняна допомога та поихiатрична реабiлiтацiя при ts€tжких

психiчних захворюванъ lПiд ред. Я. Ван Вiнгель. - КиiЪ : Сфера, 2002.
Психiатрична реабiлiтацiя / Етrгонi В., Коен М., Фаркас М. КиiЪ:

<Сферо>, 2001 . -2I5 с,

frодаткова:

Гейер Т.А. Необходимые предпосылки дJIя правильного рztзрешениrl
вопроса о трудоустройстве психически больных / Т.А. Гейдер. - З-е изд.,
перераб. и доп. - Москва,201'7. - 185 с.

,Щементъева Н.Ф. Формы и методы медико-социальной реабилитации
нетрудоспособных граждан / ,Щементьева Н.Ф., Устинова Э.В. 2-е изд.,
шерераб. и доп. - Москва,2014. - 135 с.

Картинг П. Д. Возвращение в сообщество / П.Д. Картинг. - КиiЪ: Сфера,
200i . -75 с.

Красик Е",Щ. Реабипитация псIID(иIIески больных: достижения и проблемы ll
Новое в теории и практике реабилитации психически болъных. - СПб, 2004" -
с. з9-4з.

костюченко c.I. Рекомендацii з психосоцiальнот реабiлiтацii хворих на
психiчнi розлади [Електронний ресурс]. - Електрон. данi. - Режим доступу :

htp://neuronews.com.ua/page/rekomendaciyi-z-psihosocialnoyi-reabilitaciyi-hvorih-
na-psihichni-rozladi - Назва з екрана, ,

Панов А.М. Idентры социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями - эффективн€tя форма соци€tльного обслуживания семьи и детей
/ А.М. Панов. - Москва,2003. - 67 с.

Психiчне здоров'я: нове розумiння : рекомендацii ВООЗ. - Женева, ВООЗ,
2000. -28 с.

9. ýодатковi ресурси (за наявностi)

Електронна адреса навч€L-Iьного к)прсу :

http ://elearning.kubg. edu . uall ocal/gdo/teacherl

l_э


